
مناب�ع غذایی ح�اوی ترکیبات مغذی کلیدی تاثیر گذار 
در جهت تضمین و حفظ س�امتی و تأمین دس�ت یابی 
ب�ه باالتری�ن ت�وان جس�می، ذهنی، رش�د و ترمیم در 
صورت�ی در دس�ترس ک�ودکان و بزرگس�االن ممکن 

می گردد که:
* ش�یرینی و ش�ربت های خانگ�ی ی�ا صنعت�ی ی�ا 
نوش�ابه های رنگارنگ بدون رن�گ گاز دار و بدون گاز، 
تنقات بی  ارزش )هله هوله( و انواع و اقس�ام غذاهای 
آسان دس�ترس )فس�ت فود ها( ح�ذف و یا ب�ه حداقل 

دفعات و مقادیر ممکن رسانیده شوند.
* جایگزین های س�امتی زا و تأمین کننده مواد مغذی 
کلیدی ترمیمی، دفاعی، س�اختاری و حمایتی هدایتی 
به صورت متنوع و فراوانی عبارت می باش�ند از: میوه و 
س�بزیجات فصل به صورت پخته یا خام، انواع غات 

کامل یا پرک ش�ده یا فرآورده های حاوی سبوس آنها، 
ش�یر و لبنیات، انواع گوشت های قرمز و سفید )آبزیان 
و ماکیان( و یا جایگزین گوشت ها شامل تخم مرغ و یا 
مخلوط�ی از حبوب�ات، غ�ات، دانه ه�ا و مغزه�ای 
آجی�ل آالت. ب�ه مقدار معین و مح�دودی از روغن های 

جام�د و مای�ع دارای اس�یدهای چرب اش�باع نش�ده 
تک بان�دی )MUFA( و چن�د باندی )PUFA( و همچنین 
قند و شکر در حداقل مقدار ممکن، البته در گستردگی 
وسیع و متنوع گروه های تشکیل دهنده هر یک از منابع 
غذایی نام برده شده ترکیبات ریز و درشت مغذی های 
کلی�دی بس�یار اثر گذارت�ری بر روند رش�د و بالندگی 
دارند که در س�طور آینده توجه ش�ما یاران و همراهان 
همیش�گی مان را به نقش و اثر انکار ناپذیر آنها س�وق 
خواهی�م داد. از پروتئین ه�ا ش�روع می کنیم که آغازگر 
پدی�ده حیات می باش�ند. در س�اختار بدنی ما اش�رف 
مخلوق�ات س�نگ بنای تمام�ی س�لول ها و بافت های 
تشکیل دهنده کشور صنعتی بدن ما را تشکیل می دهند 
ت�ا میلیارده�ا واح�د تولیدی ب�ا صدها ه�زار تولیدات 

مختلف امکان پذیر گردد.

  تغذیه درست و سالم
یک��ی از مهم تری��ن و طوالنی مدت تری��ن نیازها برای ادامه زندگی ب��ا نقش آفرینی ویژه در 
تمامی برهه های زندگی از جمله دوران رش��د و بلوغ اس��ت، ولی س��ه اصل طالیی ثابت و 

تغییر ناپذیر دارد که عبارت می باشند از: تناسب، تعادل و تنوع.
ی��ک چنی��ن جیره غذای��ی در بردارنده ۵0 ریزمغذی و ۲0 متابولیت درش��ت مغذی ها در حد 
تعادل، ولی کافی برای میلیاردها س��لول گوناگون س��ازنده بافت های تخصصی ارگان های 
متعدد تشکیل دهنده ساختار کلی بدن بوده و سالمتی را تضمین و نیروی مورد نیاز را فراهم 
و مصالح و ترکیبات گوناگون س��اختاری، دفاعی، جایگزینی، ترمیمی، ارتباطی و کمکی را 
ب��رای رش��د و بالندگی و کس��ب مهارت های اختصاصی بافت ه��ای مختلف و هماهنگی و 
هارمونی موزون عملکرد آنها در تحقق اهداف عمومی از پیش برنامه ریزی ش��ده و تطبیق، 

تعدیل و تعویض با تغییرات مورد انتظار و غیرمترقبه فراهم می سازد.
همان ط��وری ک��ه ب��رای س��اختن و پرداخت��ن یک برج اس��توار، مقاوم و قاب��ل اطمینان با 
بهره گیری از خرد جمعی در چهارچوب نیازها، نیروی کار س��اده و تخصصی و تقس��یم کار، 
زمان بندی سیس��تماتک و تأمین مصالح و ابزار کار الزم می باش��د، رش��د و تکامل جس��می و 

ذهنی انسان از یک برج سر به آسمان کشیده مهم تر و پیچیده تر می باشد.
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در تمام��ی دوران کودک��ی و ای��ام تینیج��ری که 
مراح��ل رش��د ق��دی ادام��ه دارد، اختصاص زمان 
کوتاهی برای انجام ورزش های درخور سن و سال 
از ابعاد متعدد و مختلف نه تنها اثرات چش��م گیری 
بر شکل گیری موزون استخوان ها و عضالت قد و 
باال دارد، بلکه رفتار و کردار فردی و اجتماعی آنها 

را نیز شکل می دهد.
 گرچ��ه همه ورزش های مرس��وم مفید و اثر بخش 
می باش��ند، ولی تعدادی از آنها در طول دوران رشد 
و پای��ان ای��ام تینیجری بر افزایش طول مهره های 
ستون فقرات مفید و اثربخش تر می باشند. حرکات 
ورزش��ی که توام می باش��ند با کشش و پرش مثل: 
پینگ پنگ، بدمینتون، والیبال، بس��کتبال یا تنیس 
و یا پرش از روی طناب، اثرگذارتر می باش��ند، البته 
ش��نا و دوچرخه س��واری نیز برای تقویت عضالت، 

استخوان ها و ستون مهره ها بسیار مفید می باشند. 
ب��ه صورت کلی اختصاص یک س��اعت ورزش در 
ط��ول روز برای همه س��نین مفید و س��المتی افزا 
می باش��د. از جمله ورزش های بس��یار سالم مفید و 
آرامش بخش، پیاده روی، دویدن و حرکات کششی 
یوگا نیز می باش��ند، البته حرکات ورزش��ی بس��یار 

اثرگذارت��ری نی��ز وج��ود دارن��د که با مش��ورت با 
کارشناس��ان ورزش و تربی��ت بدن��ی می توانی��د 
مناس��ب ترین ورزش را ب��ا توجه به س��ن، جنس، 
کش��ش و عالق��ه ف��ردی فرزن��د ی��ا فرزندان تان 

انتخاب نمایید.

پروتئین ها چهارچوب تمامی بافت های جسم شما )از 
جمله استخوان ها، عضات، غضروف ها و تاندون ها( را 
می س�ازند ک�ه نق�ش مهم�ی در باال بلن�دی دارند و به 
ع�اوه ب�ا تأمی�ن انرژی، ت�وان بدنی ش�ما را نیز برای 
فعالیت، رشد و ترمیم فراهم نموده و رشدکامل شما را 

امکان پذیرتر می سازند.
بنابراین گنجانیدن مقادیر کافی از منابع غذایی حاوی 
پروتئی�ن در جی�ره غذایی که بتوان�د نیاز روزمره تان را 

فراهم سازد، تاکید و توصیه می شود.
گرچه میزان احتیاج افراد یکس�ان نمی باش�د و مقدار 
آن بستگی مستقیم با سن، جنس، میزان فعالیت های 
غیرارادی و ارادی و س�رعت رش�د ورزش های انجام 
داده ش�ده دارد، ول�ی برای الگوب�رداری و تطبیق آن با 

نیاز واقعی هر فردی الگوی زیر ارائه می شود:
 دخت�ر خانم ه�ا از س�ن ۹ ت�ا ۱۸ س�الگی، روزانه تا 

۱۵۰ گرم پروتئین
 آقا پسرها از سن ۹ تا ۱۳ سالگی، ۱۵۰ گرم

 پس�ران از س�ن ۱۴ ت�ا ۱۸ س�الگی، ۲۰۰ گ�رم 
پروتئین

گرچ�ه مناب�ع غذایی پروتئین با مراجعه به هرم غذایی 
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چه 
حیوان�ی و چ�ه گیاه�ی واحده�ای م�ورد نی�از روزانه را 
مش�خص نم�وده، ولی غنی تری�ن مناب�ع پروتئین ها، 
گوش�ت های لخ�م ب�دون چرپ�ی )چهارپای�ان، انواع 
پرندگان، ماهی ها و تخم مرغ(، مغزهای بادام، پس�ته، 
فن�دق، گ�ردو، بادام هندی، مغز ان�واع تخمه ها، تلفیق 

حبوبات و غات و ... می باشند.
از ویتامین ه�ای محل�ول در چربی، ویتامین D۳ از ابعاد 
مختلف نه تنها در اس�تحکام بخشیدن استخوان های 
اس�کلت و تراکم و تقویت عضات بدن و رش�د قدی 

ک�ودکان و جوان�ان نق�ش دارد، بلکه در پیش�گیری از 
بیماری ه�ای مختل�ف نی�ز تاثیر گذار می باش�د. توجه 
داش�ته باش�ید عدم تأمی�ن نیاز دختر خانم ه�ا به این 
ویتامی�ن در دوران رش�د باع�ث مهار روند جهش قد و 
عدم وزن گیری و تغییر ش�کل نهایی لگن و برش های 
 D م�وزون بدن ش�ان می گردد. منابع غذای�ی ویتامین
ماهی ه�ای چ�رب، ق�ارچ، حبوبات و ش�یر غنی ش�ده 
می باش�د، البته تابش مس�تقیم آفتاب بر روی پوس�ت 
 D فعال از پرو ویتامین D موجب ساخته شدن ویتامین

می گردد.
از ۱۶ م�اده معدن�ی مهم و م�ورد نیاز بدن چند تایی در 
کوت�اه و بلن�دی قد نقش بیش�تری دارن�د، مثل روی و 
کلس�یم. روی یک�ی از مهم ترین م�واد معدنی با صدها 

نقش مختلف از جمله افزایش قد می باشد.

تغذیه؛ نسخه
فرا ژنتیکی 

رشد قد

منابعغذاییتاثیرگذار

اکنونرویسخنمباکودکان،نوجوانانوجوانانمیباشد

19شـماره18227شـماره227

رژیــم د رمانـی
D

ie
t T

he
ra

py




